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Ämne: Sv: Inbjudan till EU-sakråd om förslag från EU-kommissionen den 5 februari
Hej
och stort tack för inbjudan. Jag önskar delta vid mötet.
Bifogat till detta mejl finner ni våra inledande kommentarer till de båda initiativen. Vi fortsätter att
utvärdera de olika artiklarna i DSA och DMA och hoppas senare kunna återkomma med ytterligare
och uppdaterade kommentarer.
Vi har för er information i veckan också publicerat en rapport om datadelning som vi gärna delar.
På svenska
https://www.svensktnaringsliv.se/sakomraden/digital-policy/datadelningsregler-underlupp_1164921.html
och engelska
https://www.svensktnaringsliv.se/english/eu-data-strategy-and-data-sharing-a-report_1165104.html
Rapporten beskriver sammanfattningsvis att juridiken kring datadelning är krånglig, att datadelning
redan sker i olika utsträckning och att ytterligare datadelning främjas genom att i första hand
underlätta de rättsliga och även tekniska hinder som finns. Rapporten tar också upp risken att
tvingande datadelning för privata aktörer (ev förslag i kommande datalagen) kan hämma
innovationskraft och incitament att investera. Delning av offentlig data i så stor utsträckning som
möjligt har dock positiva effekter. Rapporten är relevant också i förhållande till de krav på öppenhet
och transparens som föreslås i DSA och DMA där tjänsteförmedlare ska dela data med myndigheten
och även sina användare. Detta är något som vi bl.a. har anledning att återkomma om i våra
ytterligare och uppdaterade kommentarer kring DSA men som tas upp enligt bifogade kommentarer i
förhållande till DMA.
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Carola Ekblad
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Ämne: Inbjudan till EU-sakråd om förslag från EU-kommissionen den 5 februari
Hej,
Bifogat finner ni inbjudan till EU-sakråd om förslag från EU-kommissionen gällande DSA och DMA.
Osa ert deltagande till mig, agneta.ryden@regeringskansliet.se, senast den 29 januari.
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